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महाराष्ट्र ार्ील २०६ निकाणांचा जल गुणवत्ता निदेशांक गोषवारा 

 



 

 महाराष्ट्र  प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फ त २५० निकाणांचे राष्ट्र ीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण 

कायफक्रमाअंतगफत सवेक्षण केले जाते. ज्यामधे्य भूपृष्ठावरील पाण्याचे िमुिे घेतले जातात, १५६ िदयांची, 

३४ समुद्र नकिारे/खाडयांची, १० िाल यांचे िमुिे घेऊि पृथ्थक्करण केल यािंतर गुणवत्ता निश्चचत केली 

जाते. तसेच भूपृष्ठाखालील िमुन्याचे देखील संकलि करूि गुणवत्ता तपासली जाते. ज्यामधे्य ५० 

निकाणांचा समावेश आहे. सदरील राष्ट्र ीय जल गुणवत्ता कायफक्रम हा जागनतक पयाफवरण संनियंत्रण 

पध्दतीिुसार व भारत देशातील जल साधिसंपत्ती संनियंत्रण कायफक्रमातंगफत राबनवला जातो. सदरील 

कायफक्रमांतगफत भूपृष्ठावरील पाण्याचे िमुिे दरमहा घेतले जातात.  

 

 पाण्याची गुणवत्ता अिेक कारणांमुळे खालावली जाते. पजफन्य दर, पावसाळयामुळे होणारी 

सौम्यता, उन्हाळयामधे्य  जास्तीचे बाष्पीभवि व पाण्याचा वापर, मािवनिनमफत उदयोगधंदे व इतर 

उपक्रमांमुळे होणारे प्रदूषण, पाण्याच्या जल स्त्रोतातील प्रवाह दर इत्यादी आढळूि येतात. या सवाांचा 

एकनत्रत पररणाम म्हणजे एकाच निकाणाच्या जलगुणवते्तमधे्य अिेक चढ-उतार ऋतूमािाप्रमाणे नदसूि 

येतात. 

जल प्रदूषण 

जागनतक आरोग्य संघटिेिुसार जलप्रदूषण म्हणजे पाण्याच्या भौनतक, रासायनिक आनण जैनवक 

गुणधमाांमधे्य काहीही बदल होणे ज्याचा सजीव वसंू्तवर घातक पररणाम होतो. 

 जलप्रदूषण अिेक कारणांमुळे होते त्यामधे्य, औदयोनगक सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, शेतांतूि 

वाहणारे खते व नकटकिाशकनमनित सांडपाणी. मािवनिनमफत नक्रयांमुळे तसेच जीवाणू, रोगजंतू व 

आनदजीवसंघ यांमुळे पाणी दूनषत होऊि पाण्यामुळे सनजवांिा होणा-या नवनवध रोगांमधे्य वाढ होते. 

 जेव्हा एखादा घातक घटक िदी, समुद्र, तलाव नकंवा इतर पाण्यांच्या स्त्रोतांच्या संपकाफत येतो 

तेव्हा एकतर तो पाण्यात नवरघळला जातो नकंवा तरंगला जातो नकंवा तळाशी जाऊि बसतो.  यामुळे 

पाण्याचे प्रदूषण होते आनण जल गुणवत्ता खालावते तसेच पाण्यातील जैवनवनवधतेवरही याचा पररणाम 

नदसूि येतो. एखादा घातक घटक जेव्हा पाण्यांच्या स्त्रोतांमधे्य निरपतो तेव्हा तो भूजल व त्यांचे सािे 

यावर सुद्धा बरेवाईट पररणाम करतो. 

 पाण्याच्या प्रदूषणाचे पररणाम र्क्त मािवांसािी  नविाशक िसूि ते विस्पती व 

प्राणीजातीसािीसुध्दा  हािीकारक आहेत.  पाण्याच्या पोषक घटकांच्या अतीनवल हेवाटीमुळे देखील 

प्रदूषणात वाढ होते. जसे, पाण्यातील शैवालाची लक्षणीय वाढ. त्याचा एकनत्रत पररणाम पाण्यातील 

प्राणवायूचे प्रमाण कमी होऊि जैवसंस्थेस धोका निमाफण होतो. नकटकिाशकांमुळे दूनषत िालेल या 

पाण्याच्या वापरामुळे सुक्ष्म पेशीिंा व त्यातील घटकांिा (डीएिए) िुकसाि होऊ शकते, 

रोगप्रनतकारशक्ती कमी होणे, ककफ रोग होणे, मासे व प्राणी यांमधे्य नवकृती येणे, त्यांच्या जिसंखे्यवर 

पररणाम होणे, अशा गोष्ट्ी घडू शकतात.  पक्षी व प्राणी यांमधे्य शारररीक नवकृती  येऊ शकते जसे की 

पक्ष्ांच्या चोची वाकडया होणे, तसेच अंडयाच्या कवचाची जाडी कमी होणे.  प्रदूनषत पाण्याचा वापर 

र्क्त मािव, पक्षी, प्राणी यांसािी घातक िरत िसूि पाण्यातील संवेदिशील जैवसंस्था तसेच नकिा-

यालगतची जैवसंस्था यांिाही घातक िरत आहे. 



घि कचरा अशास्त्रीय पध्दतीिे जनमिीवर टाकणे हा देखील संवेदिशील जल गुणवते्तच्या 

ऱ्हासासािी कारणीभूत असा अनतशय महत्वाचा घटक आहे. यामधे्य व्यावसानयक, स्थानिक स्वराज्य 

संस्था, औद्योनगक, शेती अशा उपक्रमांतील सवफ टाकाऊ घिकचऱ्याचा समावेशआहे. 



जल गुणवत्ता निदेशांकाचे मानसक ई वार्ाापत्र 

महाराष्ट्र ातील नवनवध निकाणाच्या संकनलत केलेल या पाण्याच्या िमुन्याची गुणवत्ता ही स्थाि व वेळ गृहीत 

धरूि पृथ्थक्करणाअंती पाण्यातील घटकांिा नवचारात घेऊि करणे आवचयक आहे. पाण्यातील अिेक घटकांची 

मानहती गंुतागंुतीची असूि जल गुणवत्ता ही सोप्या भाषेत पूणफत: समजण्यासािी जल गुणवत्ता निदेशांक (WQI) 

निमाफण करण्यात आला. पाण्यातील महत्वाच्या घटकांवर आधारीत जल गुणवत्ता निदेशांक हा जल गुणवते्तची 

कल पिा देतो व घातक पररणामांबाबत मागफदशफक िरतो.  

भूपृष्ठीय जल गुणवत्ता निदेशांक 

         िॅशिल सॅनिटेशि र्ाऊंडेशि, अमेररेका या संस्थेिे नवनवध पाणी स्त्रोतांच्या जल गुणवते्तचा तुलिात्मक 

अभ्यास करण्याकरीता शास्त्रोक्त पध्दत नवकनसत केली आहे. ही जगातील सोपी व सवफमान्य पध्दत आहे. 

 देशभरात जल गुणवत्ता निदेशांक यांची तुलिा करतािा सारखेपणा हा निकष िेऊि राष्ट्र ीय जल 

सनियंत्रण कायफक्रमा अंतगफत भारतात जे घटक सनियंनत्रत केले जातात त्यासािी िॅशिल सॅनिटेशि र्ाऊंडेशि, 

अमेररेका यांिी नदलेल या जल गुणवत्ता निदेशांकांमधे्य बदल करूि कें नद्रय प्रदूषण नियंत्रण मंडळािे त्या 

घटकांसािी सापेक्ष पररमाण निश्चचत केले आहे. भूपृष्ठीय जल गुणवत्ता निदेशांकाची मोजमाप करण्यासािी सामू, 

नवरघळलेला ऑश्िजि, जैव रासायनिक प्राणवायू आवचयकता व नर्कल कोलीर्ॉमफ हे चार घटक मोजमापात 

गणले जातात.  

             जल गुणवत्ता निदेशांकांचे मोजमाप केल यावर, जल गुणवत्ता सोप्या पध्दतीिे समजण्यासािी व 

समजावूि सांगण्यासािी खालील प्रकारे वणफि केले आहे.  

भूपृष्ठीय जलगुणवत्ता निदेशांक 

जलगुणवत्ता निदेशांक गुणवत्ता वगावारी 

कें द्रीय प्रदूषण 

नियंत्रण मंडळािे 

िरवलेले वगा 

शेरा रंग 

63-100 चांगले ते उत्तम अ अप्रदूनषत  नहरवा 

50-63 मध्यम ते चांगले ब अप्रदूनषत  नपवळा 

38-50 वाईट क प्रदूनषत  केशरी 

38 आनण त्यापेक्षा 

कमी 

वाईट ते 

अनतवाईट 
ड, इ अनतप्रदूनषत  लाल 

 

भूगभाजल गुणवत्ता निदेशांक 

  महाराष्ट्र  प्रदूषण नियंत्रण मंडळातरे् भूगभफजलाचे दर सहा मनहन्यांिी सनियंत्रण केले जाते. 

जल घटकांच्या अश्स्तत्वामुळे व त्यांच्या सापेक्ष पररमाणांमुळे तसेच नपण्याच्या पाण्याच्या गुणवते्तमधे्य 

एकंदरीत असलेले त्यांचे तुलिात्मक महत्व यामुळे  कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळािे प्रते्यक घटकाला 

नवनशष्ट् सापेक्ष पररमाण प्रदाि केले आहे. या नदलेल या सापेक्ष पररमाणांमुळे जेव्हा काही घटक पाण्यात 

आढळतात तेव्हा ते तुलिात्मक अपायकारकता दशफवतात. भूगभफजल जलगुणवत्ता निदेशांकााांची 

मोजमाप करण्यासािी सामू, एकूण कनिणपणा, कॅनल शयमचा कनिणपणा, मॅगे्ननशयमचा कनिणपणा, 

क्लोराईड, एकूण नवरघळलेले पदाथफ, फ्लोराईड, िायटर ेट, सल रे्ट हे िऊ घटक नवचारात घेतले 

जातात. 

        भूगभाजल जल गुणवत्ता निदेशांक 

जलगुणवत्ता निदेशांक जलगुणवत्ता रंग 

<50 उत्तम गदफ नहरवा 



50-100 चांगले पाणी नर्कट नहरवा 

100-200 वाईट नपवळा 

200-300 वाईट ते खूप वाईट केशरी  

300 व त्यापेक्षा 

कमी 

नपण्यासािी अयोग्य लाल 
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चचचचचच चच 

चचचचच  

63-100 
111 90.24 

चचचचच चच 

चचचचचच  

50-63 
11 8.94 

चचचच  38-50 0 0.00 

चचचच चच 

चचचचचचच 

38 चचच 

चचचचचचचचचच 

चचच 

1 0.81 

चचचच चच 

चचचचचचचच 

चचचचचचचचचचचचचच 

चचचचचचच 

 

123 100 

 

चचचचचच : 

1) 122 चच चचचचचचचच चचचचचचचचचचचचचच चचचचचचच चचचचच 

99.18 चचचचचचचचच चच चचचचचच चच चचचचच चचच चचचचच चच 

चचचचचच चच चचचचचचच चचचच. 

 

2) चचचचच चच चचचचचचचच चचचचचचचचचच चचचचच  0.00 

चचचचचचचचच चच चचचच चच चचचचचचच चचचच. 

 

3) 1 चच चचचचचचचच चचचचचचचचचच चचचचच 0.81 चचचचचचचचच चच 

चचचच चच चचचचचचच चच चचचचचचच चचचच. 

 

 


